
 



Мета, задачі досліджень, предмет досліджень, а також наукова новизна 

відповідають усім вимогам, до кандидатської дисертації, викладені чітко і 

аргументовано. Але є побажання виділяти в завданнях більш чітко не 

«провести оцінку…, оцінити…», а «виявити рівень прояву…, установити 

мінливість…., визначити адаптивну здатність…» В розділі «Наукова 

новизна» бажано розкрити не тільки, що було зроблено «вперше» в Україні, а 

й що було удосконалено чи набуло подальшого розвитку. 

 

В першому розділі «Передумови створення вихідного матеріалу плазми 

Айодент. Оцінка та використання в умовах степу України» (огляд 

літератури) дисертант обґрунтовує оглядом літератури те, що на сьогодні 

створення нового вихідного матеріалу та в подальшому синтез на його основі 

середньостиглих та середньопізніх гібридів зародкової плазми Айодент є 

необхідним та перспективним напрямом. Це зумовлено тим, що лінії плазми 

Айодент мають добру вологовіддачу, що так необхідна при селекції 

середньостиглих та середньопізніх гібридів, проте вони недостатньо 

посухостійкі, на що і потрібно звертати більше уваги селекціонеру при 

вивченні та створенні нового перспективного матеріалу. 

Однак в огляді літератури зустрічаються орфографічні та стилістичні 

помилки, невдалі вислови, наприклад: інбридінгово-гібридаційна система, 

інбреди (с.18, 1 абз.); Одна з основних є насіннєва продуктивність, яка 

визначає місце їх в структурній побудові гібридів (c. 40, 1 абз.). «Стабільна 

урожайність зерна найважливіша ціль при роботі з нестабільними 

кліматичними змінами» (с.40, 2 абз.) та ін. 

Не завжди вказано ініціали авторів, на яких посилається дисертант. 

В багатьох випадках після надання інформації, або навіть після цитат 

не приводяться посилання, наприклад: с. 12-13, с. 21, с. 28-29 та ін. 

До іноземних призвищ авторів, написаних латиницею, не можна 

додавати українське закінчення, наприклад: Jones’a, Heyes’a та ін. с.27-29. 

Часто змішуються поняття кліматичні і погодні умови (с.17, 3 абз. та ін.). 

 

В другому розділі «Ґрунтово-кліматичні умови та методика проведення 

досліджень» охарактеризовані погодні умови, використаний вихідний 

матеріал і методи досліджень, які дали можливість у повному обсязі 

виконати заплановані задачі дисертаційної роботи. Використані методики 

дозволили виконати всі завдання, які поставлені за мету, та надати 

можливість провести оцінку з подальшим аналізом гібридних комбінацій. 

Статистична обробка даних дозволила достовірно проаналізувати одержані 

результати та обґрунтувати висновки. 

В розділі 2, с. 33, 7 абз. не має посилання («Результати проведення 

досліджень показують…, що звичайні чорноземи дослідних господарств 

мають достатню потужність гумусового горизонту…»), тому не зрозуміло чи 

це дослідження автора роботи, чи інших дослідників? 

 



В третьому розділі «Характеристика константних ліній та 

самозапилених сімей за господарсько цінними ознаками» автором виявлено 

значну диференціацію за комплексом цінних господарських ознак у 

константних ліній та самозапилених сімей за різних умов вирощування.  

Виділено 5 константних ліній, 14 самозапилених сімей S5 та 3 сім’ї S4 , 

які формують врожайність зерна вищу за лінію ДК 411 на 0,24-1,69 т/га. 

Виділено посухостійкі зразки: лінію ДК 2311 та 7 самозапилених сімей 

S5 та 3 сім’ї S4, які мали менший рівень зниження врожайності зерна в 2012 р. 

порівняно з 2011 р., ніж лінія ДК 411, що підтверджує ефективність добору 

селекційного матеріалу за посухостійкістю. 

Визначено, що коефіцієнт кореляції між відсотком зниження 

врожайності зерна і висоти рослин був достовірним, але не високим (0,32). 

Незалежно від контрастних погодних умов рівень ознаки «тривалість 

періоду сходи – цвітіння 50 % качанів» у константних ліній та самозапильних 

сімей залишались на рівні лінії – стандарту ДК 411. У досліджуваних зразків 

переважав протерандрійний тип цвітіння, протогінійного типу цвітіння не 

виявлено.   

Збиральна вологість зерна в групі константних ліній та самозапилених 

сімей SС змінювалась залежно від умов вирощування. Виділено 

самозапилену сім’ю Synt 2 13-241, у якої в середньому за 2 роки зерно було 

сухішим на 1,3 % порівняно з лінією ДК 411. 

 

В четвертому розділі «Характеристика тесткросів константних ліній  та 

самозапилених сімей за господарськими ознаками» визначено врожайність та 

збиральну вологість зерна груп тесткросів константних ліній та 

самозапилених сімей різних груп плазми Айодент. 

Встановлено, що продуктивність досліджуваних тесткросів значно 

змінювалась залежно від умов року.  Зниження середньої урожайності зерна 

в 2012 р. порівняно з 2011 р. у тестерних гібридів всіх груп було майже на 

одному рівні.  Збиральна вологість зерна тестерних гібридів всіх груп в 

середньому за 2011-2013 рр. виявилась майже однаковою і становила 17,5 % 

– 17,8 %. У процесі добору відмічено тенденцію зростання відсотка 

самозапилених сімей чергової генерації з меншою вологістю зерна. 

За результатами досліджень  було виділено 19 тесткросів константних 

ліній  та самозапилених сімей, в 2013 р. забезпечили урожайність  зерна 

достовірно вищу на 0,47 і 1,16 т/га порівняно з гібридами-стандартами 

Моніка 350 МВ та Бистриця 400 МВ при нижчої вологості на 1,1 і 1,2 %, 

відповідно. 

Позитивний достовірний кореляційний зв'язок спостерігався між 

ознаками «висота рослин» і «висота прикріплення качана» (0,67, 0,42, 0,65, 

відповідно за роками).  

Відзначається тенденція, що в більш жорстких погодних умовах  

розрив у цвітінні качанів та волотей  у тесткросів всіх груп збільшувався. 

 



В п’ятому розділі «Господарча характеристика та адаптивна здатність 

нових гібридів кукурудзи» за участі автора створено 8 нових середньоранніх 

та середньостиглих гібридів  ФАО 300-450. Гібриди кукурудзи ДН Аквазор, 

ДН Дніпро, ДН Деметра, ДН Аджамка, які занесені до Державного реєстру  

сортів рослин, придатних до поширення в Україні на 2015 р., а гібриди ДК 

Велес, ДН Хортиця, ДН Фієста, ДН Віта проходять державне випробування. 

Для стресових умов Степу України  найбільший інтерес становлять 

гомеостатичні та середньопластичні  генотипи. За результатами вивчення до 

інтенсивного типу були віднесені  гібриди ДН Дніпро, ДН Деметра, для 

реалізації потенціалу врожайності яких необхідно вирощування на високому 

агрофоні та в добре вологозабезпечених умовах. 

 

Слід відмітити, що представлена дисертаційна робота свідчить про те, 

що Бондарь Тетяна Миколаївна володіє методами наукових досліджень, і 

може впевнено вирішувати проблеми практичної селекції. 

Оцінюючи дисертаційну роботу як наукову працю в цілому, вважаю 

доцільно відмітити і деякі недоліки: 

1. В переліку умовних позначень (с. 4) одним символом sx 

позначено два показника: «середня арифметична» і «вибіркова середня». 

Показник «середня арифметична» – більш загальне поняття, в яке входить як 

показник «вибіркова середня», так і інші середні групові, наведені в тексті 

дисертації. Також, невірною є назва «середня помилка вибіркової середньої», 

а треба «стандартна похибка вибіркова середня» (с. 4). 

2. У таблиці 3.1 не наведено роки вивчення. Під заголовком 

«показники» зазначено врожайність зерна, т/га і підзаголовки N штук, Х т/га, 

V %. Lim т/га.  

Сім’ї, отримані на базі простих гібридів SC (S4, S5), сім’ї отримані на 

базі подвійних гібридів DW (S4, S5), сім’ї отримані на базі складних гібридів 

Synt (S3, S4), вивчались в різні роки: ранні покоління – у 2011 р., наступні – у 

2012 р. 

Як порівнювати урожайність різних поколінь, якщо вони вивчались в 

різні роки? 

3. С. 41 Під впливом екстремальних погодних умов зниження 

врожайності зерна відбулось у всього досліджуваного матеріалу і склало для 

груп константних ліній та сімей SC – 73,5 %, у самозапилених сімей, 

створених на базі подвійних гібридів (DW) та Synt – 75,6 %. 

Відсоток зниження врожайності 73,5 % відноситься окремо до 

константних ліній та сімей SC чи до їх суми? 

Відсоток зниження врожайності 75,6 % відноситься окремо до сімей 

DW та сімей Synt чи до їх суми? 

4. Відсутні таблиці 3.13 в розділі 3 та 4.3, 4.4 в розділі 4. 

5. С. 2 розділ 1.3 назва майже співпадає з назвою розділу 2.4. 

Підрозділ 3.4.2. називається «Аналіз кращих константних ліній та сімей…» 

майже, співпадає з назвою таблиці 3.14 і стосується того ж 



експериментального матеріалу. Краще було б назвати підрозділ «Аналіз 

стабільності ефектів ЗКЗ».  

6. Автором широко використовується індекс або коефіцієнт 

урожайності, але не наведено діапазони мінливості індексу та принцип 

класифікації зразків за рівнем цього показника. Так в таблиці 3.2 в 2011 р. 

ліміт коефіцієнта 0,15-0,44, а в 2012 р. 0,02 - 0,12. Які значення можна 

вважати високими, середніми чи низькими в окремий рік? 

7. С. 47 таблиця 3.3 Автор не наводить у тексті пояснень: чому в 

посушливий 2012 рік вологість зерна при збиранні у всіх зразків вища, ніж в 

сприйнятливому 2011 році? У висновках (с. 52) зазначено, що зразки мали 

більш стабільну врожайність в посушливих умовах 2012 року. Про 

стабільність можна говорити лише втому випадку коли випробування 

проходить впродовж декількох років, або ж у випадку коли впродовж одного 

року випробують в ряді пунктів.  

8. В розділі 4,  таблиця 4.1  не вказано кількість тесткросів по 

кожній групі та покоління сімей в яких проводили тестерні схрещування. 

9. На сторінці 97, с.101-102 наведено урожайність зерна тесткросів 

різних вихідних груп гібридів, причому в кожен послідуючий рік вказано 

різні покоління інцухту для сімей (S3, S4, S5), що входять до складу 

тесткросів. Таке неможливо, якщо тесткроси були отримані в один рік (2010 

р.), а в 2011-2013 рр. вони проходили випробування. Таблиця 4.5  Чому кращі 

тестерні гібриди охарактеризовані лише за даними 2013 р.? 

 

Безумовно, всі ці зауваження не ставлять під сумнів високу оцінку 

дисертації Бондарь Тетяни Миколаївни. 

Автором проведено велику і важливу роботу, яку можна назвати 

значним досягненням у створенні і доборі вихідного матеріалу плазми 

Айодент. Бондарь Т. М. виявила рівень стабільності основних селекційних 

ознак у 15 самозапилених ліній плазми Айодент селекції вітчизняних та 

зарубіжних установ. Визначено ефективність селекції самозапильних сімей 

різних генерацій на базі сестринських гібридів плазми Айодент різної 

генетичної структури. Встановлено мінливість селекційних ознак у процесі 

самозапилення. Дослідженна комбінаційна здатність вихідного матеріалу  

відносно цінних господарських ознак. Визначено адаптивну здатність нових 

гібридів. Виділені кращу за комплексом ознак гібриди ФАО 300-500. 

Це підтверджує наукове і методичне значення виконаних досліджень. 

На завершення необхідно відмітити, що за актуальністю, новизною, 

використанням сучасних методів досліджень та достовірністю і високим 

практичним значенням отриманих результатів дисертаційна робота 

«Створення та добір вихідного матеріалу плазми Айодент при селекції 

середньостиглих  і середньопізніх гібридів кукурудзи» відповідає вимогам 

П.13 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника», паспорту спеціальності, має значне 

теоретичне і практичне значення, а її автор – Бондарь Тетяна  Миколаївна – 

заслуговує      на    присвоєння наукового   ступеня    кандидата  



 


